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Ogłoszenia Parafialne 

Rok C, VI Tydzień Wielkanocny 

2019-05-26 

 

Kalendarz liturgiczny: 

środa - wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej,dziewicy, 

czwartek - wsp. św. Jana Sarkandra,prezbitera i męczennika, 

piątek - Święto Nawiedzenia NMP, 

sobota - wsp. św. Justyna,męczennika. 

 

Dziś przed naszą świątynią kwestują wolontariusze Hospicjum św. Łazarza w ramach           

akcji “POLA NADZIEI”. Bóg zapłać za każdy dar serca. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które        

odprawiamy w niedzielę i święta o g. 1530
, a w dni powszednie o g. 1730

. 

Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Triduum modlitewne        

we wtorek, środę i czwartek. Uczestniczymy w “majówce” i Mszy św. wieczornej. Po Mszy św.               

próby w kościele. W czwartek od g.16.30 - 17.30 spowiedź św. dla kandydatów do sakramentu               

bierzmowania i ich świadków. 

W piątek 31 maja na Mszy św. o g.18.00 Ks. Bp Janusz Mastalski udzieli naszej               

młodzieży sakramentu bierzmowania. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo          

Czerwcowe, Różaniec, Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g.11.00 spotkanie rodzin, które chcą włączyć się              

w działalność Domowego Kościoła w nasze Parafii.  

W niedzielę 9 czerwca br. o g.11.00 Uroczystość Złotych i Srebrnych           

Jubileuszów Małżeńskich. Prosimy Jubilatów o zapisywanie się w zakrystii na wspólną           

Mszę św. Jubileuszową. 

Pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w sobotę 15 czerwca br. Wyjazd           

o g.9.00 z parkingu przy kościele. Koszt 40 zł. Zapisy u S. Barbary w zakrystii. 

Opiekunowie Asysty Krakowskiej proszą o zgłaszanie się chętnych, zwłaszcza         

młodzieży męskiej i żeńskiej, na udział w uroczystościach w Kalwarii Zebrzydowskiej           

w dniach 12 - 18 sierpnia br. Zgłoszenia można składać do P. Lucyny Chlipała i Grażyny                

Śmiałek ze Świątnik, do P. Jerzego Wolaka z Poręby. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Elżbieta Pitwor 

wtorek g.7.00 + Elżbieta Pitwor 

środa g.7.00 + Elżbieta Pitwor 

czwartek g.7.00 + Robert Anders 

piątek g.7.00 + Krzysztof Horosin 

sobota g.7.00 + Krzysztof Horosin 

 
Stworzone przez www.youngtree.org 

http://www.youngtree.org/


 
Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Kraków Piaski Wielkie 
ul. Cechowa 144, 30‑685 Kraków, tel.+48 12 658 43 70, www.piaskiwielkie.pl 

 

 

 
Stworzone przez www.youngtree.org 

http://www.youngtree.org/

